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Wij wensen jullie
5 en 12 augustus
verschijnt er geen krant
Wij gaan NIEUWE

INSPIRATIE opdoen

2

ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Woensdag 29 juli 2020

Lees- en
luistertips!

FILMHUIS DE PAS:
Becoming Astrid

Oplage
13.100 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag

van Sjannie Waalen, Bibliotheek Bernheze

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
0412-795170
info@demooibernhezekrant.nl
www.demooibernhezekrant.nl

De sterrengever – Jojo Moyes
“Paardenbibliothecarissen en een paardenbibliotheek: ze bestonden écht!”

Tip 1

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Milène Putters
Carlijn van de Ven
Monique van Strien

Boek +
luisterboek

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder

De tien wensen van Lucy Harte –
Emma Heatherington
“Soms heb je zin in een boek dat je écht
aangrijpt. Lees dan dit boek.”

Tip 2

Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Edwin Hendriks
Guus van der Valk
Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
dinsdag tot 11.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

Film over het leven van de
Zweedse schrijfster Astrid Lindgren, de auteur van talloze kinderboeken en de bedenker van
Pippi Langkous. Als jonge vrouw
maakte ze een gebeurtenis mee
die haar diep trof en het verdere
verloop van haar leven zou bepalen.
Het gaf haar de kracht en het
zelfvertrouwen een ander pad
te kiezen dan van haar in die tijd
werd verwacht. Ze volgde haar
hart en ontwikkelde zo haar passie voor schrijven.
Met haar fantasierijke kinderboeken is ze wereldwijd een van de
meest inspirerende en geliefde
auteurs van ons tijdperk geworden en staat ze symbool voor de

Boek +
e-book

Tip 3

TIP

facebook.com/
floryaheesch

Naast de grillroom beschikken wij nu ook over een
ijsbuffet, Italiaans schepijs La Toscana. Aan variatie is
bij Florya geen gebrek, want in de vitrine staan
15 heerlijke smaken uitgestald. Er worden uitsluitend
natuurlijke producten gebruikt die de zuiverheid
van de originele smaak garanderen.

Wie zelf wil
ervaren ho
e
ijs van La To het
sc
smaakt kan ana
va
vandaag te naf
recht
bij Grillroom
Florya

Boek +
e-book +
luisterboek

“Mijn liefde voor Young Adult boeken is ontstaan in
de tijd dat ik als vrijwilligster in de mediatheek van
een middelbare school werkte. Dit aangrijpende
verhaal gaat over een 18-jarig meisje dat tijdens het
lopen van een marathon terugblikt op de heftige
gebeurtenissen die ze in haar puberteit meegemaakt
heeft.”

Kaartjes alléén te bestellen via
www.de-pas.nl. Zie ook de website voor het coronaprotocol.

De AGENDA van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

Ambachtelijk Italiaans ijs bij Grillroom Florya

“Een boek waarbij je heerlijk een potje kunt zitten
janken. Dit soort verhalen blijft me altijd het meeste
bij. Bovendien is het heerlijk om je helemaal in zo’n
boek te verliezen.
Emma kreeg op 17-jarige leeftijd het hart van de
14-jarige Lucy. Jaren later ontvangt Emma de ‘bucket
list’ van Lucy’s broer die zijn zusje maakte voor ze overleed. Dit levert heel veel ontroerende momenten op.
Een mooi verhaal over orgaandonatie.”
Lopen voor je leven – Els Beerten
“Dit juweeltje voor jongeren moet ook door
volwassenen gelezen worden.”

Maandag 17 augustus
20.00 uur, € 6,-,
2018, 123 minuten,
biografie/drama
vrije mens die met conventies
durfde te breken.

“In ‘De sterrengever’ bezorgen vijf vrouwen per
paard boeken bij mensen thuis in een onherbergzaam gebied onder bizarre omstandigheden.
Iets van wat deze vrouwen ervaren hebben, is
ons tijdens de recente lockdown ook overkomen.
Met ons “stalen ros” hebben we in Bernheze ruim
500 verrassingstassen met boeken bij mensen thuis
bezorgd. Op deze manier maakten we vele mensen
blij en daar werden wij ook weer blij van.”

Hoe vang je
fruitvliegjes?
Zet een fles rode wijn
met een klein laagje
rode wijn erin in de
keuken, en binnen
één dag zitten er meer
dan 20 vliegjes in!

Zomeraankondiging jeugdorkest fanfare Aurora
HEESCH - Ook het jeugdorkest van Fanfare Aurora heeft vanwege
het coronavirus langere tijd niet mogen repeteren. Zodra de maatregelen begin juli werden versoepeld, was iedereen natuurlijk ontzettend enthousiast om weer te beginnen. Doordat er nu niet zoals
gebruikelijk een eindseizoensconcert kan plaatsvinden, hebben we
besloten om dit digitaal te organiseren.
De muzikale afsluiting kunt u nu
online vinden. Het is een mix van
verschillende bekende nummers,
zoals ‘The Show Must Go On’
en ‘Dromen Zijn Bedrog’. Dit
is natuurlijk op anderhalve meter afstand tot elkaar gemaakt,
én in zomerse sferen. Op onze
website en Facebook-pagina is
de muzikale afsluiting te vinden,
waar je rechtstreeks naartoe

kunt door bovenstaande QRcode te scannen. Wij wensen iedereen namens het jeugdorkest
van Fanfare Aurora een fijne vakantie toe!

Zie de actie op pagina 12

BBQ
to Go!

BBQenzo
compleet

Bestel voor 14.00 uur Bestel voor 12.00 uur
en haal dezelfde dag
en heb deze de
nog op.
volgende dag in huis.
0412-610102 - nistelrode@bbqenzo.nl
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Creatief
en handig
Van niets ‘iets’ maken
en dan net wat anders

HEESWIJK-DINTHER – Er hangen vijf ‘zuigers’ uit
een industriële koelcompressor als lamp aan het
plafond, grootmoeders kast kreeg een nieuw ‘jasje’,
de gordijnstang is zo gevormd dat het met het raam
‘meebuigt’ en er staat een minimalistische fiets met een
houten stuur, gemaakt van zijn moeders overbodige
zwabber. Zie hier Jan-Pieter Habraken; creatief en handig
waarbij hij eigenlijk alles een keer gedaan wil hebben en
als het even kan voorzien van zijn eigen ‘handtekening’.
Jan-Pieter met zijn gepimpte Puch Rider Macho en zelf samengestelde kroegfiets

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Als we hem treffen is Jan-Pieter drukdoende met een door
hem zelf van beton vervaardigd
keukenblad voor plaatsing in
hun tuinkamer. Laatstgenoemde maakt hij uiteraard ook zelf.
“Sjah, ik ben eigenlijk altijd wel
bezig met iets en heb altijd meer
ideeën dan tijd”, merkt hij op,
om toe te voegen: “Doorgaans
zit ik niet voor tien uur ’s avonds
op de bank.”
Jan-Pieter is creatief en handig.
Een leuke combi die hij in het dagelijks leven in de praktijk brengt.
Als Brand Manager oftewel in
gewoon Nederlands verantwoordelijke voor het op creatieve
wijze wegzetten van een merk,
is hij tijdens werkdagen de hele
dag doende met denken over de
beste manier om dat te doen. Dat

maakt aansluitend dat hij het, om
in zijn eigen woorden te blijven,
dan wel lekker vindt om in de
avonduren zijn handjes te laten
wapperen.
Daarbij schuwt hij eigenlijk niets.
Onder het mom ‘als iemand anders het kan maken, waarom zou
ik het dan niet kunnen’, begint
hij overal aan. Zo metselde, stukadoorde en schilderde hij bijvoorbeeld thuis het een en ander,
om maar eens iets te noemen, en
hanteert hij met gemak een hamer om allerlei meubelen te maken. Mooi meegenomen, maar
het leukste vindt hij het om iets te
maken met een ‘eigen twist’. “Ik
heb een lamp gemaakt met vijf
zuigers, de gordijnstang die normaal recht is heb ik onder handen genomen zodat deze met de

muur en het raam ‘meebuigt’ en
grootmoeders kast is door mij gepimpt.

leuke aan alles wat hij doet vooral om van niets ‘iets’ te maken en
dan graag net wat anders.

Ik heb ook een Puch Rider
Macho een remake gegeven en
mijn (kroeg-) fiets is samengesteld uit andere. Hij zit zo in elkaar dat ik deze makkelijk kan
herkennen. Onder andere door
de houten steel van mijn moeders zwabber die ik erin verwerkt
heb als stuur”, somt hij op.
De lijst is overigens nog veel langer en de genoemde fiets staat
op de nominatie om vervangen
te worden. “Ik heb al een leuk
frame en ben nog op zoek naar
een paar hoge aluminium velgen.

“Toen ik mijn Puch aan het verbouwen was, zag ik een fietsvariant. Dat bracht me ertoe om
ook zoiets te maken. Daar heb ik
dan ideeën over, ga ik mee aan
de slag en geef er een eigen draai
aan.”

Die spuit ik dan eerst op kleur
voor ik ze verwerk”, vertelt hij
losjes. Volgens Jan-Pieter is het
RECTIFICATIE WEEK 30

‘Wa’n Skôn foto’
NISTELRODE - Afgelopen week stond de
verkeerde foto met de reactie in de krant.
Hierbij nogmaals de tekst en nu met de
juiste foto.
Piet en Jeannie Cuijpers hebben gereageerd op de foto van woensdag 8 juli en
wisten het volgende te vertellen. “Links
zit Antje van den Broek, de moeder van
Jeannie. Daarachter staat haar zus Jaan
van den Broek.
Jaan was pastoorsmeid, de twee dames
rechts waren vriendinnen van haar. Jammer genoeg zijn daar geen namen van
bekend. Maar de foto heeft in ieder geval nu een meerwaarde gekregen met
deze twee namen erbij. Dank hiervoor.”

Rien van de Graaf

5 en 12 augustus
verschijnt er
geen krant

Ik wil
nog leren
glasblazen en
ik ga een keer
‘worstdraaien’

Stilzitten is niets voor hem en een
wensenlijstje heeft hij ook nog.
“Ik wil nog leren glasblazen en
het lijkt me leuk om een eigen
droge worst te maken. Wel pittig gekruid, lekker voor bij een
speciaalbiertje. Daarom ga ik een
keer ‘worsten draaien”, meldt hij
om met een knipoog toe te voegen: “Die worden dan verdraaid
lekker.”
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
ONS WELZIJN
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
www.thuiszorgpantein.nl
BRABANTZORG
www.brabantzorg.eu
LAVERHOF
www.laverhof.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Cereslaan 2A, Heesch
0412-453798
Spoed overdag: 0412-453798
toets 1
Huisartsenpraktijk De Zwaan en
van Sonsbeek
Cereslaan 2X, Heesch
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
toets 1
Huisartsenpraktijk van Cruchten
Cereslaan 2C, Heesch
0412-451355
Spoed overdag: 0412-451355
toets 1
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
Apotheek Ceres
Cereslaan 2B, Heesch
Open maandag t/m vrijdag
8.00-18.00 uur
0412-744227
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a, 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
0412-614035
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
APOTHEKEN BERNHEZE
BUITEN OPENINGSTIJDEN
Voor spoedeisende recepten
bij de Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.

Woensdag 29 juli 2020

Goede Doelen Week Heesch verplaatst
naar het najaar: 5 tot 10 oktober
HEESCH - Eind maart stond de eerste Goede Doelen Week Heesch gepland, een gezamenlijke collecte van zestien goede doelen. Maar zoals
zoveel activiteiten is dat niet doorgegaan. Van dichtbij hebben ook de mensen van de Goede Doelen Week het verdriet van wat het virus
met zich meebrengt ervaren, want er is helaas afscheid genomen van vrijwilligster Mientje Kops en medeorganisator Paul Gevers. Goede
Doelen Week Heesch is dankbaar voor de ruimhartige steun die eerder aan stichting Sahelp van Paul is gegeven.
inwoners kunnen vervolgens zelf
hun donatie afgeven bij centrale
inleverpunten.

Heel voorzichtig komt het ‘gewone leven’ nu weer een beetje op gang. Maar het voelt onwennig, want normaal is het

want de Goede Doelen hebben
onze steun hard nodig, juist nu.
Maar is het ook mogelijk? De
gezondheid van de inwoners van

dere dorpen van Bernheze denkt
de Goede Doelen Week Heesch
na hoe een ‘coronaveilige collecteweek’ georganiseerd kan

‘Een ‘coronaveilige collecteweek’: GDW denkt dat het kan’
nog lang niet. Vanuit de Goede
Doelen Week is er nagedacht of
het wenselijk én mogelijk is om
in het najaar de collecteweek in
te halen. Wenselijk is dat zeker,

Heesch en de collectanten staat
voorop.
Gewijzigde opzet
Samen met de GDW in de an-

worden en Goede Doelen Week
denkt dat dat kan. De belangrijkste aanpassing is dat de collecteformulieren huis-aan-huis bezorgd moeten worden, maar de

De bedoeling is om de Goede
Doelen Week Heesch alsnog
begin oktober te houden. Als
de situatie verandert, dan worden de plannen vanzelfsprekend
aangepast. Na de vakantie word
je hierover verder geïnformeerd.
Kijk ook op
www.goededoelenweekheesch.nl
of Facebook.com/gdwheesch.
Voor nu wensen de mensen van
Goede Doelen Week Heesch je
een verdiende vakantie toe.
Blijf voorzichtig en gezond!

Gezondheidstips

Gezond leven is duur, zegt iedereen. Maar is dat ook zo? Nee
hoor, niets daarvan. Gezondheid kan soms op een koopje.
Start vandaag met je goedkope,
gezonde leven!
SLAAP JE FIT
Slapen kost helemaal niets, maar
is zeer kostbaar! Als je in diepe
slaap bent, herstelt het immuunsysteem zich en verlaten giftige
stoffen het lichaam. Hierdoor kan
je weerstand zich herstellen en
zul je minder snel ziek worden.
Van genoeg slaap krijg je ook een
beter geheugen, een betere concentratie én een beter humeur.
SCHRIJF PIEKERGEDACHTES
VAN JE AF
Hoewel we weten dat je met piekeren niets opschiet, is één ding
zeker: stoppen met piekeren is en
blijft een lastig ding. Krijg je die
eindeloze gedachten maar niet
uit je hoofd? Schrijf ze dan op alsof je ze letterlijk uit je hoofd sleurt
en op papier zet.
VIND JE GELUK IN DE NATUUR
Twee derde van de Nederlandse
vrouwen en meer dan de helft
van de mannen wordt minder
depressief door de natuur op te
zoeken.
DEEL JE GELUKKIG
De bloempot die je niet meer nodig hebt, het boek dat je toch niet
meer leest of die extra krop sla uit
je groentetuin: deel het uit. Bovendien geeft het jezelf een goed
gevoel. Reden om er vandaag
meteen mee te beginnen. En grote kans dat je ook wat terugkrijgt.

Bron: gezondnu.nl
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Galerie De Meesters toont Meesters in Kunst
‘Bezoekers worden er blij van en wij aansluitend ook’

HEESWIJK-DINTHER “We laten een grote
variatie aan kunst zien in
allerlei stijlen en genres
gemaakt door vijftien
kunstenaars met kwalitatief
goed werk. Artistiek,
creatief, mooi, vindingrijk
en heel erg toegankelijk.”
Dat statement komt van
Wilma van Lieshout en
Leonie Dekker die samen
met hun partners aan het
roer staan van de expositie
Meesters in Kunst.
Deze wordt gehouden
van vrijdag 31 juli tot en
met zondag 20 september
bij Galerie De Meesters
aan de Hoofdstraat 100B
in genoemde plaats. Elk
weekend is jong en oud
er van vrijdag tot en met
zondag van 13.00 tot
17.00 uur welkom.
De toegang is gratis.
Een aantal jaren geleden sloegen kunstkenners en liefhebbers
Wilma en Henk van Lieshout en
Peter en Leonie Dekker uit Heeswijk-Dinther de handen ineen en
openden Galerie De Meesters.
Een grote, lichte en ruimtelijke
galerie waar zij, bij voorkeur twee
keer per jaar, een podium bieden
aan lokale, regionale maar ook
landelijke kunstenaars.
Daarbij beperken zij zich niet
tot één genre, maar zorgen zij
voor een rijk en divers aanbod.
Er wordt niet over één nacht ijs
gegaan. “In het voortraject bekijken we of het werk van de kunstenaar kwalitatief goed is. Dat is

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Wilma van Lieshout en Leonie Dekker

wel écht een vereiste”, vertellen
Leonie en Wilma.
De kwaliteit is het meest voorname. Jarenlange ervaring maakt
doorgaans dat iemand zijn of
haar vaardigheden ontwikkelt en
verfijnt, maar je hebt ook natuurtalenten. Ook voor hen is plaats
in de Galerie. Het gaat in deze
om vijftien kunstenaars die allemaal ijzersterk zijn in hun discipline. Creatievelingen die naast hun
werk ziel en zaligheid leggen in
het vervaardigen van kunstwerken die tot de verbeelding spreken. Werken van onder andere

glas, steen, keramiek, maar ook
fotografie en schilderijen waarbij gewerkt is met divers materiaal en waarbij de genres uiteenlopen. Het samenstellen van

‘Het vele werk in
aanloop naar de
expositie is bij
opening snel vergeten’
een zo diverse expositie is veel
werk, maar geeft - zo claimen
de dames - ook veel voldoening.
“Exposanten leveren hun werk in

bij ons, waarna wij goed bekijken
wát en hoe we het neerzetten en
ophangen. We richten het zo in
dat, hoewel het allemaal uniek is,
het toch op een bepaalde manier
in elkaar overloopt”, proberen ze
uit te leggen.
Zelf ervaren en zien kan elk
weekend vanaf vrijdag 31 juli tot
en met zondag 20 september.
In verband met het coronavirus
zijn er desinfecterende middelen
aanwezig. Er is een ‘natuurlijke’
looproute waarbij de anderhalve
meter gewaarborgd is. Het vele
werk in aanloop naar de expo-

sitie is bij opening snel vergeten.
Leonie en Wilma vertellen opgewekt: “Bezoekers worden bij wat
ze zien altijd blij, en wij aansluitend ook.”
Als extraatje bestaat de mogelijkheid om op zaterdag 8 en 22
augustus en zaterdag 5 september onder leiding van kunstenaar
Rein van der Eerden deel te nemen aan een workshop glasfusing.
Voor inschrijving hiervoor
of meer informatie kijk op
www.galeriedemeesters.com.
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FILMHUIS DE PAS:
La Belle Epoque

Recept

Gepofte aardappel
met curryboter
jstje

Boodschappenli

oongeboend)
rdappelen (sch
aa
e
peratuur)
nd
ke
ko
st
4 va
r (op kamertem
te
bo
om
ro
en
ut
80 gram ongezo
4 sjalotten
ypoeder
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2 eetlepels vers

Het leven van zestiger Victor
raakt ontregeld wanneer succesvol zakenman Antoine hem kennis laat maken met een nieuwe
en unieke manier van entertainment.
Antoines bedrijf biedt zijn cliënten namelijk de kans om door
een combinatie van slimme trucages en het naspelen van gebeurtenissen terug in de tijd te
gaan, naar een moment naar
keuze. Victor besluit de meest
memorabele week uit zijn leven
te herbeleven, de week waarin
hij zijn grote liefde voor het eerst
ontmoette, veertig jaar eerder...

Maandag 10 augustus,
20.00 uur, € 6,-,
2019 komedie/drama,
115 minuten
Kaartjes alléén te bestellen via
www.de-pas.nl. Zie ook de website voor het coronaprotocol.

De AGENDA van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

WERKWIJZE
1. Dep de aardappelen droog met keukenpapier. Wikkel
elke aardappel in een stuk aluminiumfolie. Leg ze
ongeveer 30 minuten in de kooltjes van de bbq. Keer
regelmatig. De aardappel is gaar als je er gemakkelijk
een satéstokje kunt insteken en uithalen.
2. Snipper de sjalot. Smelt ondertussen een kwart van de
boter in een kleine koekenpan. Laat de sjalotten op laag
vuur ongeveer in 20 minuten gaar worden, maar niet
kleuren. Roer de laatste minuut het currypoeder erdoor
en laat afkoelen. Breng op smaak met peper en zout.
Snijd de peterselie fijn. Roer de rest van de boter en de
peterselie erdoor.
3. Verwijder het aluminiumfolie van de aardappelen en
snijd ze in de lengte in. Schep er wat curryboter in.
BEREIDINGSTIP
De curryboter kunt u een dag van tevoren al bereiden.
De smaak trekt dan nog meer in de boter. Afgedekt
bewaren in de koelkast.

Variatietip:
De curryboter is
ook heerlijk op een
stokbroodje!

Eet smakelijk!

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in
de rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 17 augustus 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl
en wie weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

1. Van welk materiaal is de prehistorische bijl gemaakt?

2. Hoeveel weken komt DeMooiBernhezeKrant niet uit deze zomer?

3. In welk dorp is deze week de straatfoto gemaakt?

4. Hoe heet de kindervakantiefilm die gedraaid gaat worden bij CC Nesterlé?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

5. In welk dorp is de Goede Doelen Week verplaatst naar oktober?

6. Welke galerie heeft een expositie in Heeswijk-Dinther?

7. Wat is de titel van de voorpagina?
Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur*
(*zon- en feestdagen van
10.00 tot 17.00 uur)

8. Welke film wordt op 17 augustus gedraaid in Filmhuis De Pas?

Winnaar vorige week:
Herma van Berkel
Het antwoord was:
PIZZA

JUBILEUM
Woensdag 29 juli 2020
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Alleen geldig in Nistelrode

ONS welzijn Maaltijdservice

1 pond Kip Cajun € 5,00
2 salades naar keuze € 5,00
3 kip Cordon Bleu € 5,00
4 gehaktballen
€ 5,00
5 Aanbiedingen
gehaktschijvengeldig€van
5,00
30 juli
9 tot
toten
enmet
met15
5 augustus
april
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

ACTIE DANK JE WEL

OSS - Wist je dat ONS welzijn
ook een Maaltijdservice heeft?
Zij bezorgen koelvers en/of
vriesvers maaltijden aan huis.
Deze voorziening is bedoeld
voor mensen die tijdelijk of langdurig voor zichzelf geen maaltijd
kunnen koken. Dankzij de bezorging van maaltijden aan huis
kunnen zij langer thuis in eigen

omgeving blijven wonen.
Van Hollandse pot tot een Oosterse maaltijd, met een ruime
keuze uit zo’n 75 maaltijden
heeft de Maaltijdservice maaltijden voor iedere wens en smaak.
De Maaltijdservice houdt ook
rekening met jouw dieetwensen,
of dat nu vegetarisch is of andere specifieke wensen, en levert

alle maaltijden gratis aan huis.
Neem alvast een kijkje op
www.demaaltijdservice.nl.
Heb je interesse in deze Maaltijdservice? Dan kun je je opgeven
bij de Maaltijdservice, Schadewijkstraat 6, 5348 BC Oss,
085-9020492 of
info@demaaltijdservice.nl
Je bent van harte welkom!

7,95

Deze box is gevuld met:
• 4 mini appelflappen
• 4 kwarkbolletjes
• 4 zwitserse caiserbolletjes
• 6 witte bollen

GRATIS TOMMIES
SNACKTOMAATJES

7,95

gevuld
Bij bestedingDeze
vanbox€ is10,ofmet:meer
8 mini witte bolletjes
Van
Geldig
van 6 totMook
en met 11 juli 2020
4 krentenbollen

De Echte Bakker

4 mini
Laar 80a • 5388 Laar
HK 66
Nistelrode
• Tel.-croissants
0412-612426
- 5388 HK Nistelrode
0412-611277
Molenweg
3
5351
ES
Berghem
- 0412-745380
Deze
box
is
gevuld
met:
info@ceelengroentefruit.nl
•
www.ceelengroentefruit.nl
www.vanmook.echtebakker.nl

8 mini witte bolletjes
4 krentenbollen
4 mini croissants

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
W I NNAAR
HER ÔME NAGELP
AKKET
Vorstenbosch
Nistelrode
0413-363645

ROODKAPJE EN DE BOZE WOLK

Zie oplossing pagina 14

0412-611282

JUBILEUM

Tekst?
Alleen geldig in Nistelrode

1
2
3
4
5

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

pond Kip Cajun
salades naar keuze
kip Cordon Bleu
gehaktballen
gehaktschijven

Parkstraat 8, Nistelrode
0412-201 202
info@sparkling-nistelrode.nl
www.sparkling-nistelrode.nl

NISTELRODE - In de uitgave van 8 juli had Feel Good Store Sparkling een kruiswoordpuzzel in deze krant. Afgelopen week heeft
de winnares haar prijs opgehaald. Johanna van Lankveld, gefeliGroent� e� frui�
citeerd! Het antwoord was: Feel.

d�’� d� klo�
ron� geniete�

ACTIE DANK JE WEL

GRATIS TOMMIES
SNACKTOMAATJES
Bij besteding van € 10,- of meer
Geldig van 6 tot en met 11 juli 2020

Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Een heel lief mens is heengegaan.

Martien van Zoggel
“Tien”
Oprichter van Van Zoggel Wonen
echtgenoot van

Maria van Zoggel-van Zutphen †
* Heeswijk, 15 mei 1940 † Heeswijk-Dinther, 22 juli 2020
Inge en Jos
Daphne en Floris
Martijn
Charlotte en Dennis
Annet en Renier
Thomas en Eveline
Nathan
Rafaël en Evelien
Esther en John
Femke
Koen
Maya
Correspondentieadres:
Plein 1969 7
5473 CA Heeswijk-Dinther

Je was een man van weinig woorden
Duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden
Een man, vader, opa en opi
Waar je op kon bouwen
Met een woord waarop je kon vertrouwen
Achter je ligt een leven van werken en plicht
En juist dat bepaalde in alles jouw gezicht
Na een leven dat gekenmerkt werd door
eenvoud, goedheid, zorgzaamheid, eerlijkheid en liefde,
is toch nog plotseling van ons heengegaan

Frans van Dijk
Franciscus
6 oktober 1935

Nistelrode

23 juli 2020

echtgenoot van

Zus van Dijk-Vissers
Carla
Joyce en Martijn,
Lynn Amber
Melissa en Kevin
Jennifer

Zus

Brigitte en Jack
Joey en Danique
Jesse
Luca

Heuvelstraat 13
5388 AA Nistelrode

Volgens zijn eigen wens heeft het afscheid op maandag
27 juli in besloten kring plaatsgevonden.

De afscheidsdienst vindt donderdag 30 juli in besloten kring plaats.

‘Alleen als je in de diepste vallei bent geweest, kun je weten hoe
magnifiek het bovenop de hoogste berg is’.-Richard Milhous Nixon
Afsluiting kerkplein St. Servatiuskerk Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Het kerkplein van de St. Servatiuskerk te
Dinther zal zaterdag 1 augustus
afgesloten zijn voor alle verkeer.
Dit geldt zowel voor voetgangers als voor het overige verkeer.
De afsluiting zal gemarkeerd
worden met rood-witte linten.
De afsluiting duurt 24 uur en de

toegang is gedurende deze tijd
voor iedereen verboden!
Deze mededeling wordt geplaatst zodat je daar rekening
mee kunt houden.
Bij dringende gevallen kun je
contact opnemen met Mari van
Zutphen; 06-51229214.

Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
en advies zorgdragen voor
een memorabel afscheid

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl
In samenwerking met Yarden

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Meer dan
hulp alleen
BERNHEZE - De COVID-19
pandemie heeft de afgelopen
maanden een groot, structureel
onrecht blootgelegd: miljoenen
mensen wereldwijd werken onder erbarmelijke omstandigheden, voor weinig loon en zonder rechten.
Ze worden nu onevenredig hard
getroffen door de coronacrisis:
het ontbreken van bindende
internationale wet- en regelgeving maakt hen afhankelijk
van de welwillendheid van hun
werkgever. Ruim 110 kerkelijke
leiders roepen nu in een internationale verklaring overheden op
hierin hun verantwoordelijkheid
te nemen. Want het is inmiddels duidelijk dat bedrijven deze
stappen niet vrijwillig zullen
zetten: economische belangen
gaan maar al te vaak voor het
belang van mens en milieu.
Omdat de parochie De Goede
Herder een gemeenschap wil
zijn van gelovigen die met twee
benen in de wereld staan, is zij
blij met dit initiatief van de internationale katholieke gemeenschap. De wereld die goed en
mooi is, wordt op veel plaatsen
geschonden, niet alleen door
oorlogen, maar ook door sociaal
onrecht.
Anderen verder helpen doe je
niet alleen materieel of emotioneel. Omzien is ook oorzaken
aan de kaak durven stellen. Bij
gerechtigheid gaat het erom dat
er ook iets aan de oorzaak van
de ellende wordt gedaan, zodat
mensen tot hun recht komen.
Dat betekent onrechtvaardige
situaties aankaarten en opkomen voor mensen die hiermee
te maken krijgen.
Wil jij mensen in je naaste omgeving vanuit je eigen deskundigheid helpen door oorzaken
van hun problemen aan te kaarten, bijvoorbeeld bij de burgerlijke gemeente? Neem dan contact op met pastoraal werkster
Annemie Bergsma via
a.bergsma@parochiedgh.nl of
0412-451215.
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Vier het feest mee!
Al tien jaar echte Koekenbakkers

CC NESTERLÉ
cc
nesterle
cc nesterle
PRESENTEERT

presenteert
presenteert
donderdag
filmavond
filmavond

VAKANTIEFILM
donderdag

ONWARD 6+

sche steen en een spreuk waarmee ze hun vader voor een dag
kunnen terugtoveren. Maar de
broers hebben nog nooit magie
gebruikt en dat kun je zien. De
spreuk mislukt meteen! Alleen
de benen van hun vader komen
tevoorschijn en de steen breekt.
Nest
Ze moeten nu op zoek
rlé, een
zo dic enaar
ht
K
Als afsluiter van de zomerva- nieuwe, voor hun ovader
m, ge bij.voor& ont niet
malle
oet! puzkantie draait CC Nesterlé don- goed verdwijnt. Door
WWW.neSTerle.nl
derdag 20 augustus de anima- zels, schatkaarten en magie die
tiefilm Onward. Onward vertelt de jongens tegenkomen, beland
het verhaal van twee elfenbroers je in een spannend avontuur.

Maar de broers hebben nog nooit
magie gebruikt en dat kun je zien
Bart en Mark

Tekst: Wendy van Lijssel Foto: Edwin Hendriks

HEESWIJK-DINTHER – Tien jaar geleden sprongen Mark van Puijenbroek en Bart
de Laat in het diepe en openden, na het hele pand zowel van binnen als van buiten
een grondige sfeervolle ‘re-make’ te hebben gegeven, Pannenkoekenhuis De
Koekenbakkers aan Hoog Beugt 11 in Heeswijk-Dinther. Met een leuke attentie, een
voor gasten gratis toegankelijk maisdoolhof en drie splinternieuwe spelcomputers op
de kleurrijke grote speelzolder wordt het 10-jarige bestaan tot en met 23 augustus
feestelijk met iedereen gevierd.
Wie denkt dat een pannenkoek
een simpel gerechtje is met
slechts kaas, spek of een stukje
appel, overgoten met (poeder)
suiker of stroop en alléén lekker
is voor kinderen, vergist zich. Bij
Pannenkoekenhuis De Koekenbakkers zijn de mogelijkheden
namelijk eindeloos en is er keuze uit circa 200 smaakvarianten.
Deze variëren van zoet, hartig,
pittig en al het andere denkbare.
Ook volwassenen ervaren bij De
Koekenbakkers na een gevuld
bord een heerlijk gevulde maag.
Daarbij is er de keuze uit vooren nagerechten en salades.
Mark werkte jarenlang in een
pannenkoekenhuis in de regio en ook Bart had een horeca-achtergrond toen zij tien
jaar geleden samen de sprong
in het diepe maakten. Daarmee
hadden zij alle ‘zwemslagen’ als
ware Koekenbakkers al tot in de
finesse leren beheersen. De keuze voor een pannenkoekenhuis
was dan ook een welbewuste.
“Het is een laagdrempelige en
levendige vorm van horeca. Het
is hier altijd bruisend en dynamisch. Er wordt netjes en volgens de regels gewerkt maar in
een luchtige en gemoedelijke
sfeer”, stellen de heren. Warm
en gastvrij kan daaraan worden
toegevoegd.
Eerst diende overigens de mouwen opgestroopt, want het
pand had anderhalf jaar leeggestaan en er moest meer dan een
beetje aan gebeuren. De heren

Het is
hier altijd
bruisend
en
dynamisch
zijn echter niet vies van ‘aanpakken’ en toverden het pand,
zowel van binnen als van buiten, om in een warm domein
waar het voor jong en oud goed
toeven is. Naast uiteraard een
lekkere maaltijd, is er voor de
kleinsten een keukentje waar
ze zelf aan de slag kunnen als
Koekenbakker. Verder kunnen
zij zich uitleven in de omheinde
speeltuin aan de voorzijde én op
de gigantische speelzolder vol
enorme klautertoestellen.
Aan het rijtje van alles wat er te
beleven is, kan een speciaal voor
grote en kleine gasten aangelegd maisdoolhof worden toegevoegd. Eentje waarbij er letters
gezocht kunnen worden, vragen

kunnen worden beantwoord en
obstakels mogen worden genomen. Ter verhoging van de pret
zijn er voor jonge gasten onlangs
ook drie nieuwe spelcomputers
geïnstalleerd op de speelzolder.
Het maakt - samen met de attentie die bezoekers ontvangen
tot en met 23 augustus - onderdeel uit van de feestelijkheden
ter gelegenheid van het 10-jarig
bestaan. Het verstrekken van
Kokkies, dit zijn speciale muntjes
die bij het inpandige speelgoedwinkeltje ingeleverd kunnen
worden voor een gratis presentje, als ook aansluiting bij de gratis Kokkies Kidsclub voor kinderen tot 12 jaar blijft ongewijzigd.

Bart en Mark nodigen
iedereen van harte uit
om hun jubileum met hen
te komen vieren.
Reserveren is gewenst.
Voor meer informatie kijk op
www.koekenbakkers.com.
Hoog-Beugt 11
Heeswijk-Dinther
0413-292529

uit een magische buitenwijk. Na
de dood van hun vader besluiten
de jongens op ontdekkingsreis te
gaan. Daarbij gaan ze op zoek
naar de vraag of er nog enige
vorm van magie over is in de
buitenwereld.

“Stoere, vermakelijke film
die ook ontroert”
DE VOLKSKRANT

Ian is jarig! Maar hij is niet echt
in de feeststemming. Hij mist
zijn overleden vader. Om Ian
op te vrolijken haalt zijn moeder een pakket van zolder. Een
cadeau voor hem en zijn broer
Barley. Een toverstaf, een magi-

CC Nesterlé, 20 augustus,
aanvang 15.00 uur.
Kaartjes à € 2,50 zijn verkrijgbaar aan de kassa vanaf 14.30
uur.

“Overtuigend, ontroerend
en een flink absurd avontuur”
VPRO CINEMA

10

GEMEENTEBERICHTEN

Woensdag 29 juli 2020

PRAKTISCHE INFORMATIE

Aantal coronabesmettingen stijgt

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
Voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06-53 94 65 69
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

Hou vol, ook in de vakantietijd
De besmettingen met corona nemen toe. Ook in onze provincie. Dit baart zorgen. Vandaar opnieuw met klem de oproep aan u allen: verslap niet! En spreek ook anderen aan als zij zich niet aan de regels houden. Hou vol. Ook in deze vakantietijd. Ook na al die weken. Blijf uw
gezonde verstand gebruiken.

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdagavond: 17.00-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

VACATURE
We zijn op zoek naar:
- Regisseur gebiedsteam
‘Wegwijzer Bernheze’
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl

Gemeente brengt monumentale bomen in kaart
Binnenkort maakt een landmeetkundig bedrijf een inventarisatie
van de monumentale bomen in
de gemeente Bernheze, zowel
van de gemeente als van particulieren.

feit dat wij uw boom op de lijst
willen plaatsen?
Dat kan op het moment dat deze

ter inzage wordt gelegd. Elke eigenaar krijgt hierover persoonlijk
van ons bericht.

Bomenlijst
Een monumentale boom is belangrijk voor de uitstraling van
zijn omgeving, heeft historische
waarde of is zeldzaam. De bomen mogen niet gekapt worden zonder toestemming van de
gemeente en staan in de zogenaamde ‘bomenlijst’.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen.

Deze lijst willen we actualiseren.
Daarom brengen we de bomen
zo nauwkeurig mogelijk in kaart.

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Landmeter aan het werk
Monumentale bomen kunnen
bomen van de gemeente zijn,
maar ook van een particulier.
Het kan dus zijn dat u een medewerker van Boon Landmeten
uit Berkel en Rodenrijs aan het
werk ziet, of dat hij u toestemming vraagt om op uw terrein te
komen.
Meer info op onze website
Meer informatie over de bomenlijst vindt u op www.bernheze.org
(zoekterm: monumentale bomen).
Wilt u bezwaar maken tegen het

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Treures binnenplein Kasteel Heeswijk

Foto: HKK De Wojstap

Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende persoon niet meer
woont op het adres in de gemeente Bernheze waar hij/zij
volgens de Wet basisregistratie
personen staat ingeschreven.
Het onderzoek van de afdeling
Burgerzaken leverde geen resultaat op. Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bernheze is van plan
het bijhouden van haar/zijn persoonsgegevens ambtshalve te
beëindigen. Dit kan voor hem/
haar grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben. Het
formele besluit tot uitschrijving

wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s in deze krant.
- Banasiak, Damian,
geboortedatum: 18-07-1990
Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze persoon of
heeft u vragen, neem dan contact op met het de afdeling
Burgerzaken van de gemeente
Bernheze via 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV

GEMEENTEBERICHTEN

Woensdag 29 juli 2020

Bernheze 2018 is een melding
gedaan door:
- Buurtvereniging ’t Vijfeiken
voor het organiseren van een
Buurt BBQ op 29 augustus
2020 van 16.00 uur tot 22.00
uur op het terrein van Brabant
Wonen aan het Vijfeiken in
Heesch. De toestemming is
verzonden op 24 juli 2020.
- Buurtvereniging Hopveld voor
het organiseren van een Burendag met BBQ op 26 september 2020 van 15.00 tot
24.00 uur op het veld aan
het Boekweitveld in Heeswijk-Dinther. De toestemming
is verzonden op 24 juli 2020.
De toestemming is verzonden
op 24 juli 2020.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond
van artikel 2:12 lid 1 onder a van
de APV Bernheze 2018, voor:
het maken van:
- een uitweg aan de Bernhardstraat 5, 5384 KD Heesch
- een uitweg aan de Johannes
Vermeerstraat 14,
5384 LJ Heesch
- een uitweg naar de Vinkelsestraat 42, 5384 SG Heesch
- een 2de uitweg aan de
Hoogstraat 40, 5384 BK
Heesch
Deze meldingen zijn op 21 juli
2020 geaccepteerd. Verzenddatum: 21 juli 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan
Hanenbergsestraat ong (nabij 3)
Loosbroek
Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening
de ter-inzage-legging bekend
van het ontwerpbestemmingsplan ‘Hanenbergsestraat ong
(nabij 3) Loosbroek’, te raadple-

Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien
in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien
in het gemeentehuis in Heesch en raadplegen op www.bernheze.org of www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na
publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze reageren op de stukken. Neem

gen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPHanenbergsestrnabij3-ow01.
Inhoud: Het plan betreft het
toevoegen van een ruimte-voor-ruimtewoning op het
perceel Hanenbergse-straat ong
(nabij 3) Loosbroek. Het perceel
is nog onbebouwd.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing

beroep instellen.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het wijzigingsplan treedt na afloop van
de beroepstermijn in werking,
tenzij binnen de beroepstermijn
een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat
geval treedt het wijzigingsplan
niet in werking voordat op dit
verzoek is beslist.

Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan Dijkstraat ong. en
Donzel ong. Nistelrode
Burgemeester en wethouders
hebben het wijzigingsplan ‘Dijkstraat ong. en Donzel ong. Nistelrode’ gewijzigd vastgesteld
(artikel 3.9a Wet ruimtelijke
ordening), te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
IDN-code NL.IMRO.1721.WPnabijDijkstr22-vg01)
Inhoud: Het plan betreft het bouwen van een vrijstaande woning
en een twee-onder-een-kapwoning aan Dijkstraat ong. en Donzel ong., nabij Dijkstraat 22 in
Nistelrode.
Inzage: Het wijzigingsplan ligt
met ingang van 30 juli 2020 gedurende zes weken op afspraak
ter inzage in het gemeentehuis
aan De Misse 6 in Heesch.
Beroep: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit
beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500
EA ’s-Gravenhage. Het beroep
heeft een schorsende werking.
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening te treffen. Er
zijn griffierechten verschuldigd.
Belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs kan worden verweten
dat zij geen zienswijze tegen het
ontwerpwijzigingsplan kenbaar
hebben gemaakt, kunnen enkel
tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie contact op met de betreffende afdeling.
Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum schriftelijk
een zienswijze indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Neem voor het indienen van
een mondelinge zienswijze contact op
met de betreffende afdeling.
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze
indien bij het college van burgemeester
en wethouders van Bernheze. Neem
voor het indienen van een mondelinge
zienswijze contact op met de betreffende
afdeling.

Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Burgemeester van Hulstlaan 23
Verbouwen woning
Datum ontvangst:
20-07-2020
- Beukenlaan 18
Verbouwen woning
Datum ontvangst:
20-07-2020
- Biezenloop 34
Plaatsen container
Datum ontvangst:
21-07-2020
- Nieuwe Erven 20
Nieuwbouw bedrijfsruimte
Datum ontvangst:
23-07-2020
Heeswijk-Dinther
- Langemeijerstraat 7
Verbouwen woning
Datum ontvangst:
18-07-2020
- Hoge Broekstraat 5a
Bouw garage
Datum ontvangst:
21-07-2020
Nistelrode
- ’t Hoekske 8
Verbouwen bedrijfspand
Datum ontvangst:
20-07-2020
- achter Weijen (perceel C3905)
gebruik weiland als overloopparkeerplaats
Datum ontvangst:
22-07-2020

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit
beroep indienen bij de sector bestuurs-

Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Loosbroek
- Bergmolen 8
Bouw schuurtje
Verzenddatum: 21-07-2020
Heeswijk-Dinther
- Schoolstraat 14
Verbouw woning
Verzenddatum: 20-07-2020
- Broekstraat 4
Verbouw woning
Verzenddatum: 22-07-2020
- Meerstraat 16
Compartimenteren van bestaande loods
Verzenddatum: 22-07-2020
Nistelrode
- Loosbroekseweg 21
Verlengen loods
Verzenddatum: 22-07-2020
- Donzel 92
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening tbv realisatie B&B
Verzenddatum: 22-07-2020
Heesch
- Biezenloop 2
Plaatsen overkapping
Verzenddatum: 21-07-2020
Vorstenbosch
- Kerkstraat 2
Moderniseren van de antenne-installatie
Verzenddatum: 27-07-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.

recht van de rechtbank, Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep
heeft geen schorsende werking. Er zijn
griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
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Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Nistelrode
- Dintherseweg 14, 14a en 14b
Brandveilig gebruik van 6 logieseenheden met elk 24 logiesverblijven
Verzenddatum: 23-07-2020
Besluiten
De volgende handhavingsbesluiten zijn genomen.
Loosbroek
- Donatusstraat 16
Besluit last onder bestuursdwang
Verzenddatum: 21-07-2020
- Biezenloop 48, 50 en 52
Besluit last onder dwangsom
brandveiligheid
Verzenddatum: 22-07-2020
Procedures 4a en 7a zijn van
toepassing.
Besluit verdagen beslistermijn
Voor onderstaande omgevingsvergunning is de beslistermijn
verlengd met 6 weken. Dit besluit treedt daags na verzending
in werking.
Nistelrode
- Het Runneke ong.
Het bouwen van een woonhuis
Verzenddatum: 22-07-2020
- Plan Achterstraat
Het bouwen van 14 woningen
Verzenddatum: 22-07-2020
Heesch
- Vinkelsestraat 44
Het bouwen van een woonhuis
Verzenddatum: 22-07-2020
- Loosbroeksestraat 1c
Het bouwen van een woonhuis
Verzenddatum: 24-07-2020

met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van
het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en
uw handtekening.
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MOOIBERNHEZERTJES

OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

Stuur de oplossing voor maandag 17 augustus 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Lotje Ruijs
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
Bert Wijnen
kan293851
de staatsloten
uit Heesch
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

AANGEBODEN
GESLOTEN: (MEDISCH)
PEDICURE NISTELRODE
DORIEN VISSER
Van 1 tot en met 17 augustus.
Vendelweg 6, 0412-612118.
Voor verdere info:
www.pedicurenistelrode.nl

ij alle verborgen woorden

WOORDZOEKER
S D G M S J

ZOMERCURSUS FRANS
à 10 UUR OF NEDERLANDS
à 5 UUR VOLGEN IN
HEESCH-VINKEL?
www.ikspreekfrans.nl/nieuws of
www.nederlandsopmaat.nl
Evelyne van Uden
06-53 97 56 76.

TE HUUR

BEDRIJFSRUIMTE
Van 50, 100, 150, 170 en 255 m2,
Datum _____________________
voorzien van overhead en loopdeur. Meer informatie: neem
gerust contact op met Sijme
vinden in deze woordzoeker?
Smits 06-46111667 of kijk op
opslagunit.eu.
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Het is zomer en tijd voor een
mooie Facebookactie. Tot vrijdag 12.00 uur kun je meedoen
en een barbecue winnen voor 10
personen.
Bernheze Media geeft veel tips
op de Facebookpagina en wil je
graag kennis laten maken met
haar Facebookpagina.

BBQ
to Go!

S D S G H

HANDDOEK

SNACKS

URFBOARD

VIS

ONNEBADEN

BIDPRENTJES
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343
.

OVERIG

GESLOTEN
’t Mediahuys, Laar 28 in
Nistelrode is gesloten van
vrijdag 31 juli tot en met
zondag 16 augustus.

Wat te doen om mee te dingen naar een barbecue van BBQenzo.nl?

Tag met welke 10 personen jij zou willen
genieten van een barbecue van BBQenzo.nl
Like de Facebookpagina van Bernheze Media en tag iedereen in de
reactie. Wie weet zit jij binnenkort aan een heerlijke BBQ met je
gezin, vrienden, familie of collega’s. Een compleet pakket inclusief
verse salades, smeuïge sausjes en heerlijk vers gebakken stokbrood.
Klinkt goed toch?!

BBQenzo
Dus ga snel naar de Facebookpagina van Bernheze
compleet
Media en WIN een BBQ voor 10 personen!

Bestel voor 14.00 uur Bestel voor 12.00 uur
en haal dezelfde dag
en heb deze de
nog op.
volgende dag in huis.

OEVER

IER DE OPLOSSINGRIF
TSUNAMI

GEVRAAGD

Facebookactie Bernheze Media mede mogelijk gemaakt door BBQenzo.nl

Zoek: CATAMARAN, HANDDOEK, OEVER, PIER, RIF, SNACKS, SURFBOARD
TSUNAMI, VIS, ZONNEBADEN

CATAMARAN

.

Win een BBQ voor tien personen

O X

R A X P R W A R B C D T

NIEUWE
DESSO TAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote
voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open,
di-, en za-middag op afspraak.

DE ALLERLEKKERSTE KIP
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kip- en grillproducten. Woensdag van 14.00 tot
18.00 uur. 06-12033685.
Jan van de Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.
Pinnen mogelijk.
Wij zijn gesloten van 24 juli
tot en met 1 september.

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.
info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

S B V S B E J K F

Y X G T

TWEEDEHANDS FIETSEN
VOOR ONDERHOUD KERK
LOOSBROEK
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,
Dorpsstraat 1, 06-21994642,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06-55932252, 0413-229502,
mhpinxteren@gmail.com.

Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

_____________________

I

TE KOOP

FRIETKRAAM VOOR
UW EVENT OF FEEST
Voor info/boekingen:
0413-292911 of 06-25416954.
Mario en Christa Bok.

Strand

Y V

KANTOORRUIMTE
VAN 41m² BIJ PAKHUYS 35
De Morgenstond 35
Heeswijk-Dinther
Jan en Antonet van Gerwen
06-21666128
www.pakhuys35.nl
info@pakhuys35.nl

LIKE, DEEL EN WIN!

0412-610102 - nistelrode@bbqenzo.nl

VAKANTIE IN EIGEN TUIN
Tekst?

e woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zie oplossing pagina 18
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Prehistorische bronzen bijlen
gevonden in Nistelrode
LOOSBROEK/NISTELRODE - Recentelijk ontvingen we bij Heemkundekring
Nistelvorst een e-mail van Wim van Schaijk. Hij schreef over zijn archeologische
vondsten in Nistelrode en het wetenschappelijk onderzoek en de latere rapportage
daarvan. Wim van Schaijk komt uit St. Oedenrode, maar woont al sinds jaar en dag in
Loosbroek.

Beide zijden van de kokerbijl na het schoonmaken

Bron: rapport Bros en Breekbaar
Bron: Topografische Dienst Emmen

✶Vondstlocatie
Wim is met zijn metaaldetector
een fervent en succesvolle speurneus, het liefst naar prehistorische voorwerpen. Voor hem is
vooral de omgeving van de Peelrandbreuk tussen Nistelrode en
Vorstenbosch interessant omdat
de grond daar natter is. Doordat
in deze natte bodem voorwerpen
afgesloten zijn van lucht, blijven
ze beter geconserveerd.

heeft hij het bijltje uitvoerig gefotografeerd en de afmetingen
erbij gezet.
Zoals gewoonlijk heeft Wim zijn
vondst daarna op het metaaldetectieforum ‘Muntenbodemvondsten’ geplaatst.

Na enige tijd volgde er een reactie van Jos Bazelmans met het
verzoek om in Loosbroek te mogen komen kijken. Jos is hoofd
van de afdeling Archeologie van
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en is daarna

Eerst vond hij tussen de Bedafseweg en de Leijgraaf in Vorstenbosch een bronzen werkbijl.
Na onderzoek bleek dit later een
werkbijl type Wesseling te zijn.
Later vond Wim nabij de splitsing
Loosbroekseweg en Heuvelstraat
in Nistelrode een tweede bijl.
Nu was het een vlakbijl (of lage
randbijl), type Emmen. Na onderzoek blijkt deze bijl circa 4.000
jaar oud te zijn.
Zijn
laatste
spraakmakende
vondst was in de buurt van de
Molendellen, zie het landkaartje
hierboven. Dit artikel gaat met
name over deze laatste vondst:
een kokerbijl van het type Niedermaas. Dit type bijl is vooral in
Zuid-Nederland en België gevonden. Er zijn slechts acht exemplaren uit Noord-Brabant bekend!

Omdat hij
dacht dat het
wel eens
iets bijzonders
kon zijn, heeft
Wim het bijltje
bij een bedrijf
laten
conserveren

Wim vertelde dat hij op het perceel bij de Molendellen na een
aantal pogingen een metalen bijl
gevonden had. Aan de bovenkant zat een gat, aan de zijkant
een oortje en de onderkant liep
uit in een scherpe rand. Thuis
heeft Wim de bijl voorzichtig
schoongemaakt. Het bleek een
bronzen kokerbijltje te zijn waarin nog een stukje van een houten
steel zat.
Omdat hij dacht dat het wel eens
iets bijzonders kon zijn, heeft
Wim het bijltje bij een bedrijf
laten conserveren. Vervolgens

samen met Liesbeth Theunissen
bij Wim in Loosbroek geweest.
Liesbeth is bij RCE werkzaam als
archeoloog, zij is gespecialiseerd
in de late prehistorie; de periode
van circa 3.000-12 voor Christus.
Liesbeth heeft destijds het bijltje
van Wim in bruikleen meegekregen voor gedetailleerd onderzoek. Dit onderzoek werd onder
haar leiding in de laboratoria van
RCE uitgevoerd. Er kwam uit dat
het hier om een zeldzame oude
bronzen kokerbijl van het type
Niedermaas ging. Het stukje van
de bijlsteel bleek van eikenhouten takhout te zijn. Hiervan is een
klein monster afgenomen om via
de koolstof 14C-datering te kunnen doen. Daaruit kwam een datering van circa 800 voor Christus. Het geheel stamt dus precies
uit de overgang van de late bronstijd naar vroege ijzertijd.

Kokerbijl direct na de ontdekking

Foto: Wim van Schaijk

Ook werd de samenstelling van
het brons vastgesteld. Brons is
een mengsel van koper en tin.
Daar was in dit geval behoorlijk
wat lood aan toegevoegd, waardoor het brons vrij bros wordt.
De bijl was gedeeltelijk bedekt
met een ijzerkorst die er door de

Cover van Archeologische
Monumentenzorg Bros en Breekbaar

lange tijd onder de grond op was
neergeslagen. Waar geen korst
zat, waren geen sporen van gebruik te zien. De bijl lijkt zodoende nooit gebruikt te zijn. De bijl
met steel is dus omstreeks 800
voor Christus op een natte plek
in het Nistelrodese landschap
als depositie achtergelaten. Deposities worden geïnterpreteerd
als offergaven aan goden of aan
voorouders.
Het onderzoek is onder leiding
van Liesbeth Theunissen door
RCE vastgelegd in het rapport
‘Rapportage
Archeologische
Monumentenzorg 242 - Bros en
Breekbaar.’ Hierin worden ook
andere vondsten beschreven.
Dit rapport is in pdf-formaat en is
gratis te downloaden via de website van Nistelvorst.nl. Onder het
knopje ‘Persoonlijk Artikel’ staat
de link naar ‘Wim van Schaijk Beschrijving gevonden bronzen
kokerbijl uit Nistelrode’.
In november wordt er over dit
onderwerp door Brabants Erfgoed een podcast uitgezonden,
maar daarover volgt later meer.
Henk Geurts,
Heemkundekring Nistelvorst
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Auto & Motor

NIEUWS

Autobedrijf Timmermans gewoon open tijdens bouwvak

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

NISTELRODE - Tijdens de bouwvakperiode zijn wij gewoon dagelijks geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Mocht u problemen ondervinden tijdens deze periode, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
We helpen iedereen vooruit bij optredende defecten aan uw voertuig. Zeker in deze rare tijden.
Over ons
Autobedrijf Timmermans is sinds
de oprichting in 1985 een vast
begrip in Nistelrode. Dit familiebedrijf is in de loop der jaren
uitgegroeid tot een full service
autobedrijf, waarbij zij u van alles op autogebied kunnen leveren. Van autoverkoop tot en met
schadereparatie, van onderhoud
tot aircoservice, noem het maar
op. Niks is ons te gek.
Voor het onderhoud, APK keuringen en schadeherstel van uw
auto kan er een werkplaats natuurlijk niet ontbreken. Zij beschikken over de juiste diagnose-

apparatuur en brede kennis van
allerhande automerken. Dit samen met hooggekwalificeerd
personeel zorgt ervoor dat de
kwaliteit en klanttevredenheid
gewaarborgd blijft. Iets wat
hoog in het vaandel staat bij het
team van Timmermans. Tevens
is het bedrijf voorzien van een
eigen sleepdienst, die altijd voor
u klaar staat, mocht u onderweg
pech krijgen. Een vervangende
auto is dan een optie, zodat u
altijd mobiel kunt blijven.
Camper-service
Ook met de camper bent u bij

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING

ons op het juiste adres. Wij verzorgen de APK keuring tot 3500
kg en ook het jaarlijkse onderhoud van een camper, is geen
enkel probleem.
Ze beschikken over de nodige
kennis en belangrijke extra aandachtspunten die voor de camper van belang zijn.
Autobedrijf Timmermans
Bedrijvenweg 6
5388 PN Nistelrode
0412-612221
info@autobedrijf-timmermans.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl

Algemene
regel
autogordels

OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Enkele belangrijke punten op
een rij:
• Iedereen moet een eigen
autogordel gebruiken, twee
kinderen/personen in één
autogordel mag niet.
• Iedereen moet over een
eigen zitplaats beschikken.
• Er mogen niet meer personen worden vervoerd, dan
er autogordels aanwezig
zijn.
Bron: www.anwb.nl

Fiat
500C3
zeer
40.00 km
Citroen
1.6,apart
Vti, 105.000
km,airco
airco,.......... 2007
Fiat
Panda 4200 km. ................................2011
2009
exclusive
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Fiat 500
1.2C-Max
Pop Airco
Ford
Focus
1.8i 16V Ghia 55000km2008
..2006
Ford
Fusion
1.4
16V
2006
Ford Ka, airco, 69.0005-drs.
km! .......................2007
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Opel Astra
1.0 turbo
edition,
Honda
Civicstation,
sportwielen
dikke
uitlaat ....... 2001
zonnedak,
Mazda
6 1.866.000
Climakm
77.000 km. ................2016
2003
Mini
2007
OpelCooper
Insignia.............................................
2.0, CDTi sports, tourer 2015
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila
Mokka1.01.410.000
turbo innovation
Opel
km ........................ 2005
Opel
Agila
2005
29.000
km1.2 16V airco 70.00 km. ..........2018
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
Opel
Zafira
1.9
CDti,
airco,
nette
auto
2008
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
Opel
Omega
2.0i1.2
aut.
141.000
km. airco .. 1999
Renault
Kangoo
TCe,
automaat,
Opel
Vectra 2.500
1.6 16V
1998
vol opties,
km!,.................................
nieuwe auto
2019
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel Zafira
DTH 1.2
.................................
2003
Renault
Grand2.0Scenic
Tce, bose
Opel Zafiravol
2.2i
Elegance
80.000
2002
uitvoering
opties!
44.000
km km. ......
2017
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005

Renault
Tce,GTI
23.000
km,
PeugeotMegane
206 2.01.216V
.........................
2001
bose uitvoering,
leer85.000 km. ............
2016
Peugeot
206 1.4ivol
16V
2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004

Seat
Ibiza206
1.4rally
16vcar
airco
2007
Peugeot
20i 16v heel apart en snel
..2004
Peugeot
306B,Break
Skoda
Super
variant1.6
1.6,............................
TDi, automaat, 1999
Renaultkm
Clio 1.2 16V airco 64.000 km. .....
2006
102.000
2016
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003

Suzuki
Wagon
km!, 49.000
airco km2005
Seat Ibiza
1.4R+,
16V77.000
Sensation
... 2006
SuzukiAuris
Jimny
...................................
2000
Toyota
1.64+4
123.000
km, airco
2007
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010

Wordt
Toyotaverwacht:
Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
Volkswagen
85 kW
2.0 aut ...1994
Nissan
QashqaiGolf
1.6,cabriolet
Turbo Tekna,
benzine,
Volvo
automaat
85.
000XC70
km, vold5opties,
2016.......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autoscout24.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Dagelijks geopend van 8.00 - 17.00 uur.
Ook tijdens de bouwvak.
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COLUMN

Vrijwilligers Vluchtelingenwerk
Bernheze stellen zich voor
Ateiah Al Eido

Levendigheid verplaatst zich
op het Raadhuisplein

VOOR- EN ACHTERNAAM: ATEIAH AL EIDO
WOONPLAATS: HEESCH
FUNCTIE BIJ VLUCHTELINGENWERK: TOLK
Hoelang werk je al bij VluchtelingenWerk?
“Sinds januari 2020 werk ik bij VluchtelingenWerk en vanaf december 2016 tot juli 2019 heb ik bij Heelwijk in Heesch als vrijwilliger gewerkt. Tevens heb ik vanaf september 2017 tot mei
2019 als trainerassistent bij HVCH gewerkt, ook als vrijwilliger.”
Waarom bij je begonnen?
“Ik ben begonnen bij VluchtelingenWerk omdat ik mijn taal wil
verbeteren en ik voel me nuttig als ik iets voor iemand anders
doe. Bovendien wil ik graag de Nederlandse cultuur leren kennen.”
Wat houdt je werk in, globaal in enkele zinnen?
“Bij VluchtelingenWerk moet ik tolken (Arabisch-Nederlands)
voor de nieuwe cliënten. In Heelwijk oefenden we met verschillende dingen bijvoorbeeld oude liedjes, spreekwoorden, rekenen, vragen over landen en natuurlijk samen kletsen en koffie
drinken, dit in het kader van geheugentraining.”
Wat vind je leuk aan het werk?
“Het omgaan met mensen en kinderen (toen ik trainersassistent
was) is leuk. Op gezette tijden werken en de gezelligheid met
collega’s is ook leuk.”
Wat vind je minder leuk aan het werk?
“Ik vind alles leuk, er is niks dat ik minder leuk vind.”
Hoeveel tijd per week/maand ben je hiermee bezig?
“Ik ben elke maandagmiddag beschikbaar als tolk. Tijdens coronatijd konden de mensen mij telefonisch benaderen. Voordat ik
met mijn opleiding startte, ging ik elke woensdagochtend naar
Heelwijk om geheugentraining te doen met de bewoners. Toen
ik trainersassistent was, was ik hulptrainer op maandagavond
en woensdagavond en op zaterdagochtend assisteerde ik bij de
wedstrijden.”
Kun je iets vertellen over een bijzondere ervaring?
“Ik vond het bijzonder om te ervaren hoe blij mensen zijn als je
iets voor hen doet. Toen twee van mijn kinderen jarig waren heb
ik de mensen in Heelwijk getrakteerd op gebak. Ik had hen verteld dat ik iets lekkers mee zou nemen en ik kreeg van een paar
bewoners een kaart voor mijn kinderen met een leuke attentie.
Nog een bijzondere ervaring was toen het voetbalseizoen werd
afgesloten en dit werd gevierd met een barbecue bij een van
de spelertjes thuis, dat was een leuke avond. De trainers en ik
kregen een lekker bierpakket.”
Welke karaktereigenschappen zou iemand moeten hebben om
deze functie te bekleden?
“Je moet goed kunnen omgaan met mensen en het emotionele
gedrag kennen. Sommige mensen werken erg op je gevoel en zij
overdrijven om zo veel mogelijk gedaan te krijgen. Je moet een
behoorlijke portie geduld hebben en je goed in kunnen leven.”

NISTELRODE - Op het Raadhuisplein is het al maanden een
gezellige drukte. Er wordt gebouwd, dat is inmiddels geen
nieuws meer.
De komende drie weken zal de
levendigheid op het plein zich
verplaatsen naar het terras van
Eetcafé ’t Pumpke, waar het elke
vrijdag en zaterdag met live muziek bourgondisch genieten is.
“Lekker op z’n Brabants”, zoals
ze het bij ’t Pumpke zeggen.
Bevers Installatietechniek maakt
de gehele wtb-installatie van

VluchtelingenWerk is altijd op zoek naar vrijwilligers,
met name maatschappelijk begeleiders.
Wil jij ook een steentje bijdragen?
Neem dan contact op met Marianka Finke, 0412-456909 of
bernheze@vluchtelingenwerk.nl.

Het project Brouwplaats in hartje Nistelrode is inmiddels winden waterdicht. De bouwvakkers

Gé-Dé KEUKENS

Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen
Ruim 30 jaar ervaring
• Flexibel en klantgericht - advies op maat
• Renovatie van bestaande keuken
• Bezoek op afspraak
De oude Ros • Nistelrode • 0412-612231
06-25241269 • info@gedekeukens.nl

www.gedekeukens.nl

Waarom zou iemand deze functie moet bekleden?
“Omdat het belangrijk is om vluchtelingen wegwijs te maken in
de Nederlandse samenleving en cultuur. Het is belangrijk dat ze
zich welkom voelen en altijd om hulp kunnen vragen.”
Wil je zelf nog iets kwijt?
“Ja! Omdat ik zelf vluchteling ben weet ik hoe belangrijk het is
om je welkom te voelen en zo veel mogelijk contact te hebben
met Nederlanders. Het is ontzettend belangrijk om vrijwilligerswerk te doen, daarmee vergroot je je netwerk en is het wellicht
gemakkelijker om een passende baan te vinden.”

alle appartementen en de drie
woningen. Er komt een cv-installatie met vloerverwarming en
individuele warmtepompen per
woning. Al het sanitair en tegelwerk komt van Baderie Bevers.
De nieuwe bewoners van de
appartementen kunnen zich verheugen op een prachtige nieuwe
badkamer, helemaal van deze
tijd. Verder zijn de appartementen en woningen voorzien van
balansventilatie.

MEER INFO

info@beeten.nl
MEER INFO
www.beeten.nl
info@beeten.nl
www.beeten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
NIEUWBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
VERBOUW
PRIJSOPGAVE AAN
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,
5388 PN Nistelrode
T.
0412 61259416,
Bedrijvenweg
5388 PN Nistelrode
T. 0412 612594

hebben een welverdiende vakantie gekregen. De kijkersmiddag voor de toekomstige bewoners van de patiowoningen is al
geweest en na de vakantie is er
een kijkersmiddag voor de kopers van de appartementen.
In DeMooiBernhezeKrant van
woensdag 22 juli is abusievelijk de verkeerde tekst
over de werkzaamheden van
Bevers Installatietechniek
opgenomen bij het artikel
over het project Brouwplaats
in Nistelrode.
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BERNHEZE BOUWT
CPO Hoefstraat: Bernheze bouwt weer
na de bouwvak
CPO Hoefstraat vordert en gaat de laatste fase in; de afbouw

Bouwtechnisch teken- en
adviesburo
Tekenburo Verkuylen
Tramstraat 13, Nistelrode
0412-850 250
www.verkuylen.nl

Installatiebedrijf Loeffen
Waardsestraat 9a, Nistelrode
0412-612469
www.installatiebedrijfloeffen.nl

Theo Verhoeven bv
Vluchtoord 16, Uden
0413-260 237
www.bouwverhoeven.nl

Er kan
begonnen
worden met de
inrichting van
de woningen

Breeuwer Aluminium kozijnsystemen
Handelslaan 12, Uden
0413-261 352
www.breeuweruden.nl

ETL Elektrotechniek Leeijen
Leliestraat 10b, Heesch
06-49 95 32 56
www.ETL-Leeijen.nl

Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – Een kleine twee maanden geleden berichtten we over de vier patiowoningen die gebouwd worden volgens het
CPO-principe in De Hoef. Inmiddels is Bouwbedrijf Theo Verhoeven nagenoeg klaar met de ruwbouw en er kan dus begonnen
worden met de afwerking en inrichting van de woningen.
TEKENBURO VERKUYLEN regelde het ontwerp en
de voorbereiding van deze bouw van A tot Z waarbij er
natuurlijk aandachtig geluisterd werd naar de wensen en
eisen van de klant. Zo ook werd door de bouwbedrijven
heel persoonlijk met de nieuwe bewoners van de Hoef
gesproken over de wensen.
Zo ook heeft BREEUWER ALUMINIUM KOZIJNSYSTEMEN een aandeel in deze bouw. De naam zegt
het al; een bedrijf gespecialiseerd in aluminium kozijnsystemen. Van ramen en deuren tot gevelconstructies en
lichtstraten. De korte lijnen en de persoonlijke aanpak in
het bedrijf zorgde voor een fijne samenwerking. Bij de
productie en montage van de eigen systemen werken
wij voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers.
Ook hier bij CPO De Hoef kunnen ze rekenen op duurzame, hoogwaardige aluminium kozijnen, met een luxe,
moderne uitstraling en onderhoudsarm.
Dennis Verhoeven: “Afgelopen maandag is de gemeente begonnen met de aanleg van de bestrating aan de
voorzijde van de woningen.” Als alles volgens plan verloopt kunnen de bewoners medio oktober/november
hun mooie nieuwe woningen betrekken.
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tfoto
Stran a
de week
va

Guus van der Valk

Gratis fietsknooppuntenkaart
af te halen in Nistelrode

BERNHEZE - Vrijwillig fotograaf Guus van der Valk levert de
straatfoto van de week aan. Een foto met een kort artikel erbij.
Deze week is het de eer aan Vorstenbosch.

MAASHORST – De fietsknooppuntenkaart 2019-2020 is een initiatief van stichting Maashorst Ondernemers in samenwerking met soortgelijke organisaties die zich bezighouden met toerisme en recreatie
in de regio: Stichting Maasmeanders, TRV Bernheze, Maashorstboeren, Beekdal de AA, Platteland van
Cuijk en ook aangesloten voor een financiële bijdrage is Waterschap Aa en Maas. Het Waterschap is de
link tussen de functie van de dijken als mooie fietsroute én de functie van de dijken als waterkering, die
voor de veiligheid van inwoners van Noordoost-Brabant zorgen.

Wim, Jeroen, Jessie en Hein
Via een tip ga ik op de eerste maandag van de maand richting Vorstenbosch. “Daar”, zo wordt mij verteld, “zitten wij waarschijnlijk
koffie te drinken bij Jan en An Smolenaars als jij aankomt. Je moet
bij het huis tegenover de molen bij de garage naar binnen en dan
naar de tuin.” Zo gezegd, zo gedaan. Ik fiets langs de molen waar
twee kruiwagens gevuld met groen en tuingereedschap erop stilstaan. Ik ga naar de beschreven garage, open de deur en loop naar
de tuin. En ja hoor, zes man en één dame aan de koffie met gebak.
Iedereen groet me en Wim zegt: “Hey Guusje”, want hij kent me.
Ik krijg een bak koffie en sla het gebak af om even later een chocolaatje in de vorm van een molen op te eten. Jan, de eigenaar des
huizes, steekt Jeroen een chocoladereep onder zijn neus. “Jij hebt
toch een vriendinnetje?” “Jaha”, antwoordt Jeroen. “Ze is zeker
wel lief hè?”, zegt Jan. “Dan mag je deze reep aan haar geven,
maar niet ondertussen zelf opeten he?!” “Nehee”, zegt Jeroen.

Een fietskaart van een groot
gebied waar zo’n 300 ondernemers op staan, informatie over
de verschillende gebieden op de
kaart en duidelijke knooppuntfietsroutes.
Leer het gebied kennen, de tientallen
overnachtingsadressen,
horecagelegenheden, kunst en
cultuur, outdoor, et cetera.

Maashorst Ondernemers
De
fietsknooppuntenkaarten
zijn gratis verkrijgbaar bij leden
van de vrijetijdsondernemers en
-organisaties in Uden, Landerd,
Oss en Bernheze. Na 17 augustus zij de fietskaarten ook weer
gratis af te halen in Nistelrode
bij ‘t Mediahuys aan Laar 28. De
openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van

8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag
van 8.30 tot 13.00 uur.
Let op!
Vanaf vrijdag 31 juli t/m 16 augustus is ‘t Mediahuys gesloten.
Je kunt dan de fietsknooppuntenkaart ophalen bij Eetcafé
‘t Pumpke, Raadhuisplein 9 in
Nistelrode.

Dan vertelt Hein Geenen: “Elke eerste maandag van de maand
verzorgen wij, Geenen Gardening, het groen rondom de molen
met onze jongens, en met Wim. We werken dan niet zo hard en
drinken lang koffie. De jongens vinden het helemaal geweldig. Én
het is helemaal vrijwillig. We zijn er vier jaar geleden mee begonnen. Je kunt hier nooit 100 procent werken, want er komt altijd
wel iemand langs die even wil buurten. Dat doe ík dan vaak en
dan laat ik Jeroen, Jessie en Wim doorwerken.”
Hij moet er zelf om lachen...
Voor de foto gaan Jeroen en Jessie boven op de ingang van de
molen staan en Wim en Hein ervoor. Het is prachtig weer. Ik maak
een ‘hipshot’ (zonder te kijken vanaf heuphoogte een foto maken)
en neem afscheid.”

DE OPLOSSING

Maashorst Events 2021
MAASHORST – Wat was het jammer dat Walking Event De Maashorst en Maashorst Trailrun afgelast
werden en dat ook zelfs Maashorst Op díe Fiets eind augustus niet door kan gaan. Maar… volgend jaar
pakt Maashorst Events gewoon de draad weer op. Noteer de nieuwe datums in je agenda!
ZONDAG 28 MAART 2021: Walking Event De Maashorst, laatste zondag van maart
ZONDAG 4 APRIL 2021: Maashorst Trailrun, eerste zondag van april (Eerste Paasdag)
ZONDAG 29 AUGUSTUS 2021: Maashorst Op díe Fiets, laatste zondag van augustus.
Volg je oerinstinct en word lid

Maashorst Ondernemers streeft naar verbinding van lokaal onder-nemerschap. Want De Maashorst groeit
en biedt een schat aan mogelijkheden. Door het faciliteren van ontmoeting, samenwerking en het delen van
kennis, kunnen we groeien naar een optimaal ondernemersklimaat als drijvende kracht van De Maashorst.
www.maashorst-ondernemers.nl
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Veel nieuwe gezichten
in Dynamico-selectie

T.C. Telro - Clubkampioenschappen
enkel/dubbel/gemengd dubbel
Doe mee aan de clubkampioenschappen bij T.C. Telro
en pak de titel ‘Clubkampioen 2020!’

Organisatie gesponsord door Rijschool Nistelrode en Diëtistenpraktijk Dieet Gezond
V.l.n.r.: Hugo Megens, Paul van Iperen en Jochem Holthuizen

OSS – Liefst acht nieuwe gezichten heeft trainer Vladan Mijalkovic opgenomen in de
selectie van Dynamico voor volgend seizoen. Twintig spelers beginnen komende vrijdag aan het nieuwe seizoen, met uitzondering van de geblesseerden; aanvoerder Erik
Loeffen en routinier Geert van de Goor.
Twee spelers komen van buitenaf, maar
zijn zeker geen onbekenden. Ivar van der
Voorn (DFS Arnhem) en Jesper van Kessel
(Bevo 2) speelden lange tijd in de jeugd
van Olympia’89 en keren nu dus terug
naar Oss/Heesch. Zij komen hun oude
clubs tegen in de eredivisie volgend seizoen.
Vijf spelers uit de A-jeugd stromen door:
keeper Paul van Iperen, cirkelloper Kevin
van Erp, hoekspeler/middenopbouwer
Thomas van Kessel (broer van Jesper) en

opbouwer Niels Verboven maakten vorig
seizoen ook al minuten, maar maakten
toen nog geen onderdeel uit van de vaste
kern.
Jochem Holthuizen is de vijfde exponent
uit de jeugdopleiding. De achtste nieuweling komt over van heren 2: Hugo Megens.
Martin van Iperen bewandelt de omgekeerde weg. Hij gaat van heren 1 naar heren 2. Het lidmaatschap van Youri Jonkers
blijft ook tot één seizoen beperkt.

NISTELRODE - Dit jaar worden de clubkampioenschappen georganiseerd door een
nieuwe organisatie, bestaande uit: Martijn Bekkers, Ellen van Dinther, Dennis van
den Heuvel, Simone Hubers, Joris Jansen, Bianca Janssen, Joyce Pashouwers en Loes
Postma.
De clubkampioenschappen bij T.C. Telro
vinden na de zomervakantie plaats van
26 augustus t/m 6 september. Er kan worden ingeschreven in de onderdelen enkel,
dubbel en gemengd dubbel en er is keuze
tussen de niveaus 4 t/m 9. De categorie 9
is nieuw, speciaal voor alle leden die net
zijn begonnen met tennis.
Iedereen vanaf 17 jaar kan meedoen: beginner, gevorderd, jeugd vanaf 17 jaar,
senioren, maar ook de leden van Telro
die aan de Zomerchallenge hebben meegedaan. Omdat dit jaar het 45+ toernooi
niet door kon gaan, en we horen dat er

toch behoefte is aan verschillende leeftijdsklassen, kan er op elk niveau gekozen
worden om in te schrijven in de 17+ of in
de 35+.
Het toernooi wordt uiteraard georganiseerd conform de richtlijnen van het RIVM
rondom het coronavirus.
Schrijf je in voor 12 augustus via mijn
KNLTB – Clubkampioenschappen 2020
T.C. Telro Senioren.
https://mijnknltb.toernooi.nl/
tournaments
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5 en 12 augustus
verschijnt er geen krant
DONDERDAG 30 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

VRIJDAG 31 JULI
Workshop fotografie
Vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek
Live muziek:
DJ Luuk Dobbelsteen
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

MAANDAG 3 AUGUSTUS
Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 4 AUGUSTUS
Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 5 AUGUSTUS

DeMooiBernhezeKrant
met vakantie
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 6 AUGUSTUS
Workshop Numerologie
Centrum MAIA Nistelrode
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek
Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
VRIJDAG 7 AUGUSTUS
Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode

ZATERDAG 1 AUGUSTUS
Kerkplein afgesloten
St. Servatiuskerk Dinther
PAGINA 8

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Live muziek: Hij & Hum
Stanserhorn Heeswijk-Dinther
PAGINA 15

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek

Open avond
TV Balledonk Heeswijk-Dinther

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5
Live muziek: Nikenia
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
Live muziek: René van Rooij
Stanserhorn Heeswijk-Dinther
PAGINA 15
ZONDAG 2 AUGUSTUS
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

ZONDAG 9 AUGUSTUS
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch
Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5
MAANDAG 10 AUGUSTUS
Poedja-Bardo onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: La Belle Epoque
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 6
DINSDAG 11 AUGUSTUS
Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 12 AUGUSTUS

DeMooiBernhezeKrant
met vakantie
Workshop werken
met de biotensor
Centrum MAIA Nistelrode
Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 13 AUGUSTUS
Workshop werken met energie
Centrum MAIA Nistelrode
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek
Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 14 AUGUSTUS
Reiki 3A
Centrum MAIA Nistelrode

Live muziek:
DJ Sjoerd Walravens
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

ZATERDAG 8 AUGUSTUS
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

Het Grote Piratenavontuur
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Paul Sinha & Hannah Mae
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

Live muziek: Dreamfield
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek
Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5
Live muziek: DJ RWP Sound
Stanserhorn Heeswijk-Dinther
PAGINA 15
ZONDAG 16 AUGUSTUS
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch
Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5
MAANDAG 17 AUGUSTUS
Poedja-VisualisatiesMeditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: Becoming Astrid
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2
DINSDAG 18 AUGUSTUS
Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 19 AUGUSTUS
Workshop kennis maken
met het labyrint
Centrum MAIA Nistelrode
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 20 AUGUSTUS
Reiki oefenochtend
Centrum MAIA Nistelrode
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch
Ophalen oud papier
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg
en Plan de Zwarte Molen
Nistelrode
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek
Kinder vakantiefilm: Onward
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 9
Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

ZATERDAG 15 AUGUSTUS
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op www.mooibernheze.nl bekijken of
de verwijzing in deze krant. Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via:

www.mooibernheze.nl

